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Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen
Introduktion

Velkommen til din personlige ansøgning om tilskud under LAG-indsatsen 2014-2020.
Du ansøger om støtte ved at udfylde og indsende ansøgningen ved at trykke 'Gem og Send' nederst på siden
Når du har færdiggjort din ansøgning, vil den blive uploadet til en central database, hvor den vil blive tjekket o
vurderet af din lokale LAG-koordinator. Herefter vil LAG-koordinatoren og bestyrelsen for den lokale
aktionsgruppe i det område, hvor dit projekt skal gennemføres, vurdere, om din ansøgning ligger inden for
rammerne af den lokale udviklingsstrategi og tildele din og alle andre modtagne ansøgninger en pointscore på
grundlag af følgende otte prioriteringskriterier:
1.Projektbeskrivelse og ansøger 5.Samarbejde
2.Relevans

6.Innovation

3.Synlighed

7.Bæredygtighed

4.Lokal forankring

8.Effekter

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indstiller de projekter, som de vurderer, bidrager bedst til at opfylde
målene i den godkendte lokale udviklingsstrategi. Dit projekt vil enten blive indstillet til helt eller delvist tilsagn
endelig afgørelse hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. De projektansøgninger, som bestyrelsen ikke
indstiller til tilsagn om tilskud, får afslag på ansøgningen fra bestyrelsen. Du kan altid bede om at få dit projekt
score oplyst af din LAG-koordinator, når du har modtaget LAG-bestyrelsens afgørelse.
Bemærk at kun ansøgninger om tilsagn om tilskud på minimum 50.000 kr. kan komme i betragtning (bemærk
din lokale aktionsgruppe kan have fastlagt en højere minimumsgrænse. Spørg din lokale LAG-koordinator, hvi
du er i tvivl.).
Du kan til enhver tid gemme dine indtastede oplysninger ved at trykke 'Gem' ovenfor. Du kan herefter lukke di
computer og genoptage ansøgningen på et senere tidspunkt. Din ansøgning vil ikke blive sendt til din lokale
aktionsgruppe, før du har udfyldt alle obligatoriske felter og trykket 'Gem og Send' sidst i ansøgningen.
Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokale LAG-koordinator, som er din
kontaktperson igennem ansøgnings- og eventuelt projektforløbet. Find en samlet liste over kontaktpersoner p
www.livogland.dk (http://www.livogland.dk)
Indholdsfortegnelse
1. Praktisk information
2. Projektbeskrivelse og forventede effekter
3. Projektets økonomi
4. Synlighed
5. Lokal forankring
6. Samarbejde
7. Innovation
8. Bæredygtighed
9. Bilag

1. Praktisk information
1.1. Hvilken fond ansøger du under?
LAG - Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
FLAG - Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)
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1.2. Hvilken LAG ansøger du under?
---

1.3. I hvilken kommune finder projektet sted?
Vælg en LAG for at se kommuner

1.4. Projekttitel
Angiv projektets titel

1.5. Ansøgers virksomhedstype
Anfør hvilken type virksomhed, forening eller lignende, du ansøger på vegne af. Bemærk at et årsværk betyde
en fuldtidsansat, der arbejder 1648 arbejdstimer per år.
Mikrovirksomhed (højst 9 fuldtidsansatte)
Lille virksomhed (mellem 10 og 49 fuldtidsansatte)
Mellem eller stor virksomhed (50 eller flere fuldtidsansatte)
Anden virksomhed
Privatperson
Organisation
Institution (vedhæft institutionens vedtægter i bunden af skemaet)
Forening (vedhæft foreningens vedtægter i bunden af skemaet)
Offentlig myndighed

Selvejende institution: (vedhæft institutionens vedtægter i bunden af skemaet) kun selvejende institutioner,
der får mindre end halvdelen af driftsudgifterne dækket af offentlige tilskud til at varetage opgaver, som
offentlige myndigheder normalt varetager. jf. bkg. § 3, stk. 4) kan komme i betragtning.
Erhvervsdrivende Fond
Lokal aktionsgruppe

1.6. Går foreningens overskud til almennyttige formål?
Ja
Nej

1.7. CVR-nummer og P-nummer
Anfør gyldigt CVR og P-nummer
CVR-nr.

P-nr. (hvis relevant)
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1.8. CPR-nummer
Anfør dit CPR-nr. (indsæt bindestreg)

1.9. Navn, adresse og kontaktoplysninger (post vil blive sendt til din digitale postkasse)
Navn

Gade/vej og nr.

Postnr.

By

Telefon

Alternativ Telefon

E-mail

1.10. Kontaktperson
Udfyldes kun hvis kontaktpersonen er en anden end ansøger
Navn

E-mail

Telefon

Mobil
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1.11. Nøgletal for virksomheden ved seneste regnskabsafslutning
Bemærk at virksomheder med en årsomsætning svarende til mere end EUR 10 millioner kun er
støtteberretigede til visse aktiviteter.
Antal fuldtidsmedarbejdere (1648 timer pr. år)

Årsomsætning

Bruttoværditilvækst (omsætning minus variable omkostninger)

Årligt resultat før skat

1.12. Ejer en større virksomhed mere end 25 procent af virksomheden?
Ja
Nej

2. Projektbeskrivelse og forventede effekter
Vi har nu ikke flere spørgsmål til dig og din nuværende virksomhed. Resten af spørgsmålene i
ansøgningsskemaet handler om det projekt, du søger tilskud til.
Bemærk, at der ikke gives tilskud til moms, hvis du er momsregistreret. Det betyder, at hvis du
ansøger på vegne af en virksomhed, skal alle beløb være eksklusiv moms. Hvis du derimod
ansøger som privatperson, skal udgifterne være inklusiv moms.

2.1. Hvor meget ønsker du at søge om?
Angiv det ønskede tilskudsbeløb

2.2. Samlede projektomkostninger

Anfør projektets samlede omkostninger. Så beregner vi din ansøgte tilskudsrate ud fra det tilskudsbeløb, som
du har angivet ovenfor.
Samlede projektomkostninger

Ansøgt tilskudsrate
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2.3. Hovedmålsætning fra Landdistriktsprogrammet
Angiv hvilken af følgende to hovedmålsætninger, du søger tilskud under.
Mål A: At fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling af små og
mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.
Mål B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale
servicefaciliteter og landsbyfornyelse

2.4. Indsatsområder (sæt gerne flere krydser)

Man kan få støtte til projekter under følgende indsatsområder under din valgte hovedmålsætning. Angiv venlig
det eller de indsatsområder, som dit projekt bidrager til.
Etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder
Fremme erhvervssamarbejdet i landdistrikterne
Fremme innovation i landdistrikterne
Fremme udbud og forbedring af basale servicefaciliteter
Fremme byfornyelse

2.5. Sektorer, som projektet berører
Projektet ligger inden for fødevare- og fiskerisektoren (én sektor)
Projektet ligger uden for fødevare- og fiskerisektoren (én sektor)
Projektet omhandler flere sektorer end én

2.6. Hvor mange sektorer vil du mene, at projektet omhandler?
Antal sektorer

2.7. Lav en liste over de sektorer, du mener projektet berører.
Sektor

2.8. Typer af erhvervsrettede projekter
Anfør hvilken type projekt du søger tilskud til.
Etablering af ny mikrovirksomhed (1-9 årsværk)
Udvikling af eksisterende mikrovirksomhed (1-9 årsværk)
Etablering af ny mindre virksomhed (10-49 årsværk)
Udvikling af eksisterende mindre virksomhed (10-49 årsværk)
Klynger/netværk

2.9. Typer af projekter rettet mod forbedring af rammevilkår, basale servicefaciliteter og landsbyfornye
http://invisooffice.dubstep.pil.dk/answers/application/396
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Anfør hvilken type projekt du søger tilskud til.
Infrastruktur
Basale serviceydelser
Landsbyfornyelse
Etablering eller udvikling af fælles turistfaciliteter
Etablering eller udvikling af kulturaktiviteter
Renovering og bevarelse af kulturarven
Andet

2.10. Andre projekttyper (sæt gerne flere krydser)
Anfør om projektet også er en eller flere af følgende. Spørg din LAG-koordinator, hvis du er i tvivl.
Pilotprojekt
Forundersøgelse
Demonstrationsprojekt
Mit projekt er ingen af ovenstående

2.11. Målsætninger fra din LAGs udviklingsstrategi

Punkterne nedenfor er målsætningerne fra din LAGs udviklingsstrategi. Du bedes angive i procent, hvordan du
forventer, at projektet bidrager til de forskellige målsætninger – summen skal give 100%. Alle felter skal
udfyldes, evt. bare med 0.
Du skal vælge en LAG for at se målsætninger
2.12. Bidrag til udviklingsstrategiens målsætninger

Beskriv med dine egne ord hvordan projektet bidrager til at løfte udviklingsstrategiens målsætninger (Maks 32
tegn)

2.13. Overordnet projektbeskrivelse: Idé og målsætninger
Beskriv idéen og projektets overordnede målsætninger (Maks 3200 tegn)

2.14. Projektets aktiviteter
Beskriv de planlagte aktiviteter (Maks 3200 tegn)
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2.15. Projektets forventede resultater og effekter
Opsummer og beskriv kort hvad du forventer, at projektet helt konkret kan føre til. Bemærk, at du vil sætte tal
på effekterne nedenfor, hvor de beskrives mere detaljeret. (Maks 3200 tegn)

2.16. Projektets effektområder (sæt gerne flere krydser)
Angiv hvilke af de fem effektområder, som du forventer, at projektet vil bidrage til.

Investeringen forventes at have økonomiske resultater eller effekter (jobskabelse (inkl. bibeholdelse af jobs
øget vækst mm.)?
Investeringen forventes at have miljømæssige resultater eller effekter (forbedring af miljø og natur)?
Investeringen forventes at have indflydelse på klimaet (CO₂-udledning, energiforbrug, reduktion af
emissioner, bedre adgang til lokalt producerede fødevarer mm.)?
Investeringen forventes at bidrage til en øget social sammenhængskraft i lokalområdet? (inkl. forbedret
livskvalitet, menneskelige relationer, tillid, lige rettigheder osv.)
Investeringen forventes at bidrage til kulturaktiviteter eller en øget kulturel identitet i lokalområdet?

2.17. Estimeret fordeling af projektets samlede omkostninger på de fem effektområder.

Hvor stor en del af projektets samlede investering, mener du, bidrager mod hver af følgende fem effektområde
Bemærk, at der her er tale om det samlede projekt og ikke kun den del af investeringen, som du søger tilskud
Kr.
Økonomiske effekter
Miljømæssige effekter
Klimaeffekter
Sociale effekter
Kulturelle effekter
Total

%
Kr.

%

Kr.

%

Kr.

%

Kr.

%

Kr.

%

Kr.

%

I de følgende spørgsmål vil du blive bedt om at udfylde dine forventede resultater og effekter. Bemærk at du k
blive bedt om at forholde dig til indikatorer, der ligger i et effektområde, som du ikke har angivet, at dit projekt
bidrager til. Det skyldes nogle af dine tidligere indtastninger. Du kan altid skrive 0, hvis du ikke mener, at en
indikator er relevant for dit projekt
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2.18. Økonomiske effekter
Angiv hvilke økonomiske resultater og effekter du forventer, dit projekt vil have. Alle felter skal udfyldes.
Dit projekts samlede omkostninger

Den del af investeringen, du har angivet, bidrager til økonomiske effekter

Den andel af investeringen, du har angivet, bidrager til økonomiske effekter

Forventet årlig omsætning umiddelbart efter projekts ophør

Forventet antal nye fuldtidsarbejdspladser skabt umiddelbart efter projekts ophør (1648 timer pr år)

Forventet antal nye fuldtidsarbejdspladser i alt skabt 2 år efter projekts ophør (1648 timer pr år) (tallet skal
være inklusiv de arbejdspladser, der er skabt umiddelbart efter projektets ophør)

Forventet antal fuldtidsarbejdspladser bibeholdt, som ellers ville være blevet nedlagt (1648 timer pr år)

Forventet antal flere turist-sengepladser

Forventet antal flere overnatninger

Forventet antal flere dagsturister per år

Forventet årlig bruttoværditilvækst umiddelbart efter projekts ophør (måles som årlig omsætning minus
variable omkostninger til produktionen)

Forventet årligt resultat før skat umiddelbart efter projektets ophør

Forventet årlig omsætning 2 år efter projekts ophør

Forventet årlig bruttoværditilvækst 2 år efter projekts ophør (måles som årlig omsætning minus variable
http://invisooffice.dubstep.pil.dk/answers/application/396

8/23

20/10/2015

Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

omkostninger til produktionen)

Forventet årligt resultat før skat 2 år efter projekts ophør

2.19. Miljømæssige effekter
Angiv hvilke miljømæssige resultater og effekter du forventer, dit projekt vil have. Alle felter skal udfyldes.
Dit projekts samlede omkostninger

Den del af investeringen, du har angivet, bidrager til miljøeffekter

Den andel af investeringen, du har angivet, bidrager til miljøeffekter

Antal nye naturprojekter eller -aktiviteter

Andel af investering, der tænkes anvendt til forarbejdning/håndtering af økologiske landbrugs-, fiskeri- eller
akvakulturprodukter (Ø-mærkede produkter)

Andel af investeringen, der bidrager til forbedret udnyttelse af ressourcer (ressourceeffektivitet)

Forventet antal personer i lokalområdet, der kan få fordel af projektet gennem et bedre miljø

Din vurdering af i hvor høj grad lokalbefolkningen vil opleve en forbedring af miljø og natur, herunder adgang t
natur, som resultat af dit projekt.
-I hvor høj grad forventer du, at dit projekt vil føre til en reduceret belastning af miljøet i forhold til, hvis
investeringen ikke blev lavet / hvis der blev etableret ny produktion efter eksisterende standarder?
--

2.20. Klimaeffekter
Angiv hvilke klimaresultater og -effekter du forventer, dit projekt vil have. Alle felter skal udfyldes.
Dit projekts samlede omkostninger
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Den del af investeringen, du har angivet, bidrager til klimaeffekter

Den andel af investeringen, du har angivet, bidrager til klimaeffekter

Elforbrug per år

Heraf grøn strøm (solcelleenergi, vindenergi el.lign.)

Andel af ressourceforbruget (råvarer, hjælpestoffer mv.), der er lokalt produceret og derfor har et lavt CO2
aftryk

I hvor høj grad bidrager projektet til forebygge fremtidige klimaforandringer?
--

I hvor høj grad bidrager projektet til at begrænse skadevirkninger og/eller udnytte muligheder, der opstår som
følge af klimaforandringer?
-Din vurdering af i hvor høj grad lokalbefolkningen vil opleve, at dit projekt bidrager til en forbedring af klimaet.
--

I hvor høj grad forventer du, at dit projekt vil føre til en reduceret klimabelastning i forhold til, hvis investeringen
ikke blev lavet / der blev etableret ny produktion efter eksisterende standarder.
--

2.21. Forventer du, at investeringen vil påvirke virksomhedens forbrug af fossile brændsler i forbindelse
med produktion?
Ja
Nej

2.22. Nuværende forbrug i virksomheden
Regnskabsår

Brændselstype

Enhed

Mængde

Forventet årsforbrug det første hel
år efter projektafslutning

2.23. Sociale effekter
http://invisooffice.dubstep.pil.dk/answers/application/396

10/23

20/10/2015

Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

2.23. Sociale effekter
Angiv hvilke sociale resultater og effekter du forventer, dit projekt vil have. Alle felter skal udfyldes.
Dit projekts samlede omkostninger

Den del af investeringen, du har angivet, bidrager til sociale effekter

Den andel af investeringen, du har angivet, bidrager til sociale effekter

Antal nye fritidsaktiviteter

Antal personer, der årligt forventes at gøre brug af projektets forbedrede eller nye servicefaciliteter

Forventet antal personer i lokalområdet med adgang til forbedrede eller nye servicefaciliteter

Din vurdering af i hvor høj grad lokalbefolkningen vil opleve en øget social sammenhængskraft.
--

2.24. Kulturelle effekter
Angiv hvilke kulturelle resultater og effekter du forventer, dit projekt vil have. Alle felter skal udfyldes.
Dit projekts samlede omkostninger

Den del af investering, du har angivet, bidrager til kulturelle effekter

Den andel af investeringen, du har angivet, bidrager til kulturelle effekter

Antal nye kulturaktiviteter (inkl. aktiviteter og tilbud, der relaterer sig til kulturarv)

Antal personer, der årligt forventes at gøre brug af projektets eventuelle kulturelle faciliteter

Forventet antal personer i lokalområdet, der kan få fordel af eller have adgang til projektets eventuelle
kulturelle faciliteter
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Din vurdering af i hvor høj grad lokalbefolkningen vil opleve at have flere kulturelle tilbud og/eller øget kulturel
identitet i lokalområdet. Med 'identitet' mener vi for eksempel befolkningens selvopfattelse, områdets historie,
lokale traditioner og lokal kultur (egnsretter, musik, håndarbejde mm.), lokale fødevarer og lignende.
--

2.25. Yderligere projektspecifikke resultater og effekter (hvis relevant)
Hvis dit projekt vil føre til andre konkrete, målbare resultater og effekter, kan du vælge at indsætte dem her.
Aktivitet
[Eks: Anlagt badebro]

Definer enhed
[Eks: Antal brugere pr. år]

Forventet resultat/effekt
[Eks: 500 brugere]

2.26. Projektperioden (max 2 år)
Angiv hvornår du ønsker at starte og afslutte dit projekt
Startdato

Forventet slutdato

2.27. Tidsplan for projektets aktiviteter

Beskriv tidsplanen for hvordan du planlægger at gennemføre projektets hovedaktiviteter. En realistisk tidsplan
øger chancerne for, at du får et godt projektforløb. Husk også en tidshorisont for den marketings- eller
kommunikationsplan du har planlagt for at synliggøre dit projekts resultater efter projektets ophør, hvis relevan
Aktivitet

Forventet startdato

Forventet slutdato

3. Projektets økonomi

Du skal nu indtaste information som omhandler projektets økonomi. Du skal først angive, hvordan
du påtænker at finansiere dit projekt og dernæst gøre rede for projektes budget og eventuelle
driftsbudget efter projektets ophør.

3.1. Er de beløb, du angiver i budgetter og finansieringsplan nedenfor med moms?
Er de beløb, du angiver i budgetter og finansieringsplan nedenfor med moms? Bemærk at der ikke gives tilsku
til moms, der kan refunderes. Det betyder, at hvis du ansøger på vegne af en virksomhed skal alle beløb være
eksklusiv moms. Hvis du derimod ansøger som privatperson, skal udgifterne være inklusiv moms.
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Ja
Nej

3.2. Er du momsregistreret?
Er du momsregistreret?
Ja
Nej

3.3. Skal du/I delvis betale moms (delvis momsfradrag)?
Skal du/I delvis betale moms (delvis momsfradrag)? – hvis ja, vedlægges bindende svar fra
skattemyndighederne
Ja
Nej

3.4. Søger projektet tilskud fra andre offentlige myndigheder og almennyttige fonde?
Ja
Nej

3.5. Tilskud fra andre offentlige myndigheder og almennyttige fonde
Navn

Kr.

3.6. Projektets finansieringsplan
Angiv hvordan du har planlagt at finansiere projektet. Bemærk at finansieringen også skal fremgå af
Forretningsplanen, som skal vedlægges som bilag.
Projektets samlede omkostninger

Ansøgt beløb

Finansiering fra ansøger

Anden finansiering

Frivilligt arbejde (beregnes 100 kr. pr time)
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Tilskud fra andre offentlige myndigheder og almennyttige fonde

Difference mellem samlede omkostninger og finansieret beløb (Skal være 0)

3.7. Anden Finansiering
Navn

Kr.

3.8. Frivilligt arbejde
Navn

Kr.

3.9. Mellemfinansiering
Benytter projektet sig af mellemfinansiering, eksempelvis i samarbejde med en kommune? (Læs vejledningen
en uddybning af principperne i mellemfinansiering)
Ja
Nej

3.10. Har du modtaget garanti/sikkerhed for øvrig finansiering (for eksempel øvrig privat finansiering el
støtte fra andre offentlige myndigheder eller fonde)?
Ja (vedhæft venligst garantien til ansøgningen)
Nej, endnu ikke

Projektets budget
Projektets budget

I de følgende felter skal du indtaste information om projektets budget. Det er opdelt i følgende kategorier.
Projektansættelser
Konsulentbistand
Anlægsarbejder
Andre leverandørydelser
Materialer, inventar, udstyr og maskiner
Rejser/transport
Formidling og information
Frivilligt arbejde
Andet
3.11. Projektansættelser
http://invisooffice.dubstep.pil.dk/answers/application/396
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3.11. Projektansættelser
Udgift samt opgavebeskrivelse /
bemærkning

Antal timer

Pris pr. time

Pris

Antal timer

Pris pr. time

Pris

3.12. Konsulentbistand
Udgift samt opgavebeskrivelse /
bemærkning

3.13. Anlægsarbejder
Udgift samt opgavebeskrivelse / bemærkning

Pris

3.14. Andre leverandørydelser
Udgift samt opgavebeskrivelse / bemærkning

Pris

3.15. Materialer, inventar, udstyr og maskiner
Udgift samt opgavebeskrivelse / bemærkning

Pris

3.16. Rejser/transport
Udgift samt opgavebeskrivelse / bemærkning

Pris

3.17. Formidling og information
http://invisooffice.dubstep.pil.dk/answers/application/396
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Udgift samt opgavebeskrivelse / bemærkning

Pris

3.18. Frivilligt arbejde
Antal timer

Kr. pr. time

Pris

3.19. Andet
Udgift samt opgavebeskrivelse / bemærkning

Pris

3.20. Opsummering af budget
Her følger en opsummering af de indtastede poster:
Kr.
Projektansættelser
Konsulentbistand
Anlægsarbejder
Andre leverandørydelser
Materialer, inventar, udstyr og maskiner
Rejser/transport
Formidling og information
Frivilligt arbejde
Andet
Total
Samlede omkostninger
Difference mellem samlede omkostninger og budgetteret beløb (Skal være
0)
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Driftsbudget

Hvis dit projekt medfører efterfølgende indtægter og/eller udgifter til for eksempel vedligholdelse, produktion
eller lignende, så bedes du indsætte et driftsbudget for det første år efter projektets ophør. Overvej for eksem
om dit projekt vil have et behov for efterfølgende vedligholdelse for at sikre, at resultatet af projektet ikke går
tabt eller går i forfald (fx en legeplads). Driftsbudgettet er inddelt i to kategorier
Indtægter
Udgifter
3.21. Indtægter det første år efter projektafslutning (hvis relevant)
Navn på indtægt

Eventuel
bemærkning

Antal

Pris pr. enhed

Pris

Pris pr. enhed

Pris

3.22. Udgifter det første år efter projektafslutning (hvis relevant)
Navn på udgift

Eventuel
bemærkning

Antal

3.23. Opsummering af driftsbudget
Her følger en opsummering af de indtastede poster::
Kr.
Forventede driftindtægter i alt
Forventede driftudgifter i alt
Årets resultat

Kr.
Kr.
Kr.

3.24. Har ansøger inden for de seneste 3 år modtaget de minimis tilskud?
Læs vejledningen for en uddybning af reglerne om de minimis.
Ja
Nej

3.25. Maksimum for tilskud fra EU – de minimis-reglen
Læs vejledningen for en uddybning af reglerne om de minimis
Hvor stort var tilskuddet?
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4. Synlighed
4.1. Målgruppe
Beskriv målgruppen for projektets tilbud eller resultater (Maks 3200 tegn)

4.2. Marketings-/kommunikationsplan
Beskriv hvorvidt og hvordan du har planlagt at reklamere for projektets tilbud eller på anden vis kommunikere
resultater og effekter af projektet (Maks 3200 tegn)

5. Lokal forankring
5.1. Lokale ressourcer
Vil projektet gøre brug af lokale ressourcer?
Ja
Nej

5.2. Beskrivelse af lokale ressourcer
Beskriv kort hvordan projektet vil gøre brug af lokale ressourcer (Maks 600 tegn)

5.3. Erfaring tilpasset en lokal sammenhæng
Bygger projektet på erfaringer fra tidligere initiativer og projekter, der er tilpasset lokalområdet?
Ja

http://invisooffice.dubstep.pil.dk/answers/application/396
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Nej

5.4. Brug af tidligere erfaringer

Beskriv kort de vigtigste erfaringer og lektier, der er blevet gjort, og hvordan man i overordnede træk vil undgå
tidligere problemer (Maks 3200 tegn)

5.5. Lokalt eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign.
Bygger projektet på lokalt eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign.
Ja
Nej

5.6. Brug af lokalt eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign.
Beskriv kort hvordan projektet benytter eksisterende lokale faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign.
(Maks 3200 tegn).

5.7. Lokal identitet

Beskriv kort i hvilket omfang, og hvordan projektet afspejler den lokale identitet. Med lokal identitet menes
befolkningens selvopfattelse, områdets historie, lokale traditioner og lokal kultur (egnsretter, musik, håndarbej
mm.), lokale afgrøder med videre. (Maks 3200 tegn)

6. Samarbejde
6.1. Involverer projektet flere parter?
Vil projektet omfatte/involvere mindst to parter (virksomheder, foreninger, organisationer el.lign.) i
gennemførelsen af projektets aktiviteter?
Ja
Nej
http://invisooffice.dubstep.pil.dk/answers/application/396
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Nej

6.2. Vil projektet medføre fortsat samarbejde efter projektets ophør?
Er mindst to parter involveret i driften af projektets output efter afslutningen af projektgennemførelsen?
Ja
Nej

6.3. Antal samarbejdspartnere
Medregn kun partnere, der har underskrevet en samarbejdsaftale, som uploades som bilag til ansøgningen
Angiv antal samarbejdspartnere under gennemførelse af projektets aktiviteter

Angiv antal samarbejdspartnere i det etablerede netværk, der fortsætter/starter efter gennemførelse af
projektets aktiviteter

6.4. Samarbejdspartnere
Samarbejdspartner, virksomhed,
organisation el. lign

Evt. CVR

Kontaktperson

E-mail

6.5. Beskrivelse af samarbejdet / netværket

Beskriv samarbejdets/netværkets samarbejdsmodel og rollefordeling, inkl. 1) graden af forpligtigelse partnerne
imellem (hvordan sikrer I jer, at parterne lever op til deres forpligtigelser?) og 2) den forventede
mødefrekvens/interaktionshyppighed (Maks 1600 anslag)

6.6. Tværsektorielt projekt som involverer flere parter
Er projektet et tværsektorielt projekt som involverer flere parter? (Dvs. omhandler det andre sektorer end
landbrugssektoren/fiskerisektoren?)
Ja
Nej

6.7. Er projektet et transregionalt samarbejdsprojekt (dvs. det opererer på tværs af LAG'er)?
Ja
Nej
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6.8. Samarbejds-LAG'er
Lag
Skriv venligst kun en enkelt LAG per linje

6.9. Er projektet et tværnationalt samarbejdsprojekt (dvs. det opererer på tværs af landegrænser)?
Ja (samarbejdskontrakt til tværnationale samarbejdsprojekter uploades, jf. Ministeriets obligatoriske
skabelon)
Nej

6.10. Samarbejdslande
Land
Skriv venligst kun et enkelt land per linje

7. Innovation
7.1. Hvor innovativt er projektet for jer?
Hvor innovativt er projektet for jer? (se eventuelt spørgsmålets infoboks for yderligere information om, hvad
der menes med 'innovativt').
--

7.2. Begrundelse for nyhedsværdien scoret i forrige spørgsmål
Begrund kort scoren i forrige spørgsmål (overvej blandt andet hvor nyt projektet er for jer, og om innovtionen
berører en lille del af produktionsprocessen, finansieringen, organiseringen, marketing osv., eller om hele
virksomheden/organisationen/projektet berørt)?. (Maks 3200 anslag)

7.3. Spredning af best practice

Beskriv kort i hvor høj grad og hvordan du mener, at projektet evt. vil bidrage til at forbedre niveauet inden for
jeres felt. Projektet vil fx invitere til spredning af best practices via vidensdeling, dvs. bidrage til at etablere ny
http://invisooffice.dubstep.pil.dk/answers/application/396
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jeres felt. Projektet vil fx invitere til spredning af best practices via vidensdeling, dvs. bidrage til at etablere ny
best practice og have en høj grad af åbenhed omkring opnåede best practice resultater (Maks 3200 anslag).

8. Bæredygtighed
8.1. Risiko

Beskriv hvad du ser som de største risici forbundet med projektet, og hvorfor du mener, at projektet bør føres
ud i livet alligevel (Maks 3200 anslag)

8.2. Projektets levedygtighed i lokalsamfundet

Beskriv hvorvidt/hvordan projektet fortsat vil have indflydelse efter projektets afslutning, og hvordan det evt. k
udvikle sig fremadrettet (Maks 3200 anslag)

9. Bilag

Du er nu næsten færdig med din ansøgning og mangler kun at vedhæfte de nødvendige bilag. Du bedes
venligst på forhånd have navngivet filerne, så din LAG-koordinator tydeligt kan se, hvad de indeholder. Du
uploader bilag til din ansøgning ved enten at trykke på 'Tilføj filer' eller ved at trække dem fra deres placering p
din computer og ned i området Bilag. (Du 'trækker filer' ved at klikke på dem, holde musen nede og flytte pilen
på din skærm hen til området Bilag og slippe museknappen – denne metode er hensigtsmæssig for dig, hvis d
skal uploade mange filer).
Du selv er ansvarlig for at vedlægge de nødvendige bilag. For at hjælpe dig har vi lavet en liste over nogle af d
mest almindelige bilag. Vær opmærksom på, at de ikke alle sammen nødvendigvis er relevante for dig, men at
der kan være andre bilag, som knytter sig særligt til dit projekt.
Eksempler på almindelige bilag
To eller flere direkte sammenlignelige tilbud, prisoverslag, prislister eller anden form for dokumentation,
der viser, at ansøger skal betale, hvad der svarer til markedsprisen for en given vare eller tjenesteydelse
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der viser, at ansøger skal betale, hvad der svarer til markedsprisen for en given vare eller tjenesteydelse
Dokumentation for at brugt udstyr, som indgår i projektet, ikke tidligere har været finansieret via EUtilskud,
Samarbejdsaftale,
a. Erhvervssamarbejdsaftaler (hvis du gennem dit projekt har indgået samarbejdsaftaler med
partnere),
b. Samarbejdsaftale mellem lokale aktionsgrupper,
c. Samarbejdsaftale ved tværnationale projekters, jf. ministeriets obligatoriske samarbejdsaftale
skabelon.
De minimis erklæring (hvis du tidligere har modtaget de minimis støtte),
Vedtægter (hvis ansøger på vegne af en institution, forening eller selvejende institution),
Nødvendige byggetilladelser,
Miljøtilladelser,
Bindende svar fra skattemyndighederne, hvis du har ret til delvist momsfradrag (bilaget skal senest
foreligge på udbetalingstidspunktet),
Dokumentation på garanti/sikkerhed for din øvrige finansiering af projektet.
Forretningsplan
Det seneste årsregnskab for erhvervsvirksomheder.
Du kan kontakte din lokale LAG-koordinator for mere information.
Før du indsender din ansøgning, skal du trykke på nedenstående knap for at generere en underskriftside. Du
skal dernæst underskrive siden og tilføje den som et bilag til ansøgningen.
Generer underskriftsbilag.

Bilag
+ Tilføj filer...

Stop upload

Slet

Download samlet PDF
Indsend ansøgning

Indsend ansøgning
Du kan

ikke

indsende da:
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